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Keurmeester: Mevr. G. Halff-v Boven 

Beste reu en Beste van het Ras 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
RCAC/RCACIB reuen 
LAB’SPb You Tell’em – Cendi 
CAC/CACIB teven 
Fairytale You’re The Inspiration - Kodde 
RCAC teven 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Beste Jongste Pup teven 
Reagis Sun Dance – Verbrugge-Groot 
Beste Pup teven 
Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 
  
Jeugdklas reuen 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
Rastypische reu met prima verhoudingen. Al goed reuenhoofd maar voorsnuit kon tikje 
langer. Mooie open neusgaten, schaargebit met krachtige premolaren en mooi oortje. Hals 
mocht droger. Goede expressie en zag graag iets donkerder oog. Goed bone, benen en 
voeten. Tonvormige ribben, voerconditie mag niet meer worden. Harmonisch gehoekt en 
mooi aangezette otterstaart. Kan goed gaan als de handler het juiste tempo aanhoudt. Fijn 
temperament.  
1 Uitmuntend 
Euphemia A Day In May – vd Kooij 
Compact gebouwde reu met prima formaat en totaalbeeld. Mooi gedragen en geplaatst oor, 
schaargebit mist 2x P3 en ik zag het oog graag iets groter. Mooie hals-rugbelijning, opperarm 
kon schuiner. Mooie ribwelving en onderbelijning, uitmuntende achterhand met keiharde 
bespiering. Mooie otterstaart en fraaie vacht. Goed geshowd, prima ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Laboriginals Positivo – Vroenhoven 
Enthousiaste jonge reu die vandaag slecht is te betasten en meer ringtraining nodig heeft. 
Mooi type met aangenaam reuenhoofd, goede schedelbreedte, ooraanzet en –dracht, gebit 
is slecht te beoordelen en prima expressie. Mooie maat, compact gebouwd maar hals kon 
droger. Prima ribwelving, bone, benen en voeten. Mooie otterstaart en rastypische vacht. 
Gangwerk achter prima, voor nog wat los in pols. 
3 Zeer goed 
Jealous Guy v Radigujo – Schellevis 
Rastypische reu met mooie maat en totaalbeeld. Krachtig reuenhoofd met tikje klein oog en 
goed geplaatst en gedragen oor. Voldoende halslengte, evenredige hoekingen voor en 
achter, prima bone, benen en voeten. Goede otterstaart. Totaalbeeld kon meer kracht 
tonen, met name in gangen. Heeft nog wat meer tijd nodig. Mooie vacht. Gangwerk kan 
meer stuwkracht tonen en voor wat meer uitgrijpen. Aangenaam temperament. Goed 
geshowd.  
4 Zeer goed 
Grow Old With v Radigujo – Weerden 



17 mnd. oude krachtige liver reu die vandaag niet in balans is. Goed gebouwd reuenhoofd 
met correcte oogkleur, goed geplaatst en gedragen oor en correct gebit. Voldoende 
halslengte maar voorhandhoeking niet optimaal. Goede tonvormige ribbenpartij, rug mocht 
sterker en bekken vlakker. Heeft neiging ondergeschoven te staan. Prima bone, benen en 
voeten. Mooie otterstaart en prima vacht. Gangen slordig en niet parallel. Om zijn goede 
punten naar voren te brengen heeft hij ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Lucky All My life de L’Etang Balancet – v Teeffelen 
Jonge reu van 9 mnd. met een super lieve uitdrukking, is in alles nog een pup. Al goed 
gevormd hoofd en goed schaargebit. Mooie hals, prima boven- en onderbelijning en passend 
bone. Evenredige hoekingen, al goede ribwelving en hij staat goed op de benen. Tijdens het 
gaan nog wat hoge staartdracht en nog echte puppyvacht. Super ringgedrag. Gangwerk nog 
onregelmatig en jeugdig. Showt zich al heel goed. Vandaag nog 
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
Gele rastypische reu van mooi formaat en compact gebouwd. Goed gevormd reuenhoofd 
met mooi geplaatst en gedragen oor, mooie oogkleur voor geel, goede pigmentatie maar 
neus vandaag niet optimaal. Mooie hals-rugbelijning, harmonisch gehoekt. Prima 
onderbelijning, tonvormige ribbenpartij en correcte otterstaart. Vlotte gangen. Prima vacht. 
Uitmuntend geshowd. Aangenaam ringgedrag.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Gino vd Peppelenbosch – Burggraaf 
Rastypische liver reu van goed formaat die vandaag niet geheel in balans is. Krachtig 
reuenhoofd maar toont wat veel bakken wat de expressie verstoort. Goed gedragen en 
geplaatst oor en correct gebit. Hoofd kon wat droger, goede oogkleur voor liver. Goede 
halslengte en toplijn, evenredige hoekingen die iets meer konden zijn en sterke ribben. Zag 
graag vollere otterstaart. Onregelmatig gangwerk. Hond moet leren showen zonder voer.  
2 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
LAB’SPb You Tell’em – Cendi 
Mooie rastypische reu met een krachtig reuenhoofd, aangename expressie, mooi donker 
oog en mooi gedragen oortje. Krachtige hals maar mocht wat droger. Prima toplijn en 
onderbelijning, uitmuntende ribwelving en harmonisch gehoekt. Otterstaart die wat veer 
vertoont. Uitmuntend bone, benen en voeten. Gaat gemakkelijk en vlot en presenteert zich 
prima. Aangenaam ringgedag.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Moodyblues of The Barking Voices – v Ingen 
Compact gebouwde gele reu met een aangenaam hoofd en zachte expressie. Neuspigment 
niet optimaal. Prima tonvormige ribben, harmonisch gehoekt en mooie otterstaart. Volop in 
de verharing maar goede vachtstructuur. Vlotte gangen. Presenteert zich goed met 
aangenaam ringgedag. Mist Links- en rechtsonder P3.  
2 Uitmuntend 
Dancha’s Amra Chubby – Teeuw 



Compacte krachtige reu met goed gevormd reuenhoofd die wat meer besneden kon zijn. Zag 
schedel graag wat breder, correct gebit. Hoofd is niet geheel in harmonie met het lichaam. 
Prima hoekingen voor en achter, uitmuntend tonvormig lichaam, prima bone, benen en 
voeten. Goede otterstaart en prima vacht. Prima ringgedrag. Gaat vlot. Vanwege het wat 
smallere hoofd, vandaag  
3 Zeer goed 
Laboriginals Naveen – Poels 
Compact gebouwde zwarte reu met een krachtig reuenhoofd dat t.o.v. het lichaam wat 
zwaar is. Goede expressie, prima oortje en correct gebit. Goede hals, voorhandhoeking kon 
beter, goede ribwelving en correcte hoeking achter. Mooie otterstaart en prima vacht. Prima 
presentatie en correct ringgedrag. Gangwerk achter correct, voor weinig uitgrijpend en wat 
breed.  
4 Zeer goed 
Rockies v Budiliumhof – Lennards 
Reu van goed type, enthousiaste reu met veel temperament maar die vandaag niet geheel in 
balans is. Goed gevormd hoofd, lippen en hals konden droger, mooi donker oog. Hoekingen 
voor en achter konden beter, voldoende ribwelving. Hooggeplaatste staart die hij wat vrolijk 
draagt. Mooie vacht met wit borstvlekje. Goed ringgedrag. Gangwerk voor wat slordig, 
achter gebruikt hij zijn hakken onvoldoende voor afzet.  
Zeer goed 
 
Jongste Puppyklas teven 
Reagis Sun Dance – Verbrugge-Goot 
Aantrekkelijke pup van prima (maat?) die zich tijdens het gaan al heel behoorlijk 
presenteert. Goed gevormd hoofd dat in volle ontwikkeling is, mooi donker oog en prima 
pigmentatie. Voldoende halslengte maar moet nog droger worden. Evenredige hoekingen 
met mooi bone. Mooie otterstaart en fraaie vacht. Loopt al heel behoorlijk. Aangenaam 
gedrag.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
 
Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 
Mooie jonge meid van mooi type en compact gebouwd. Mooi vrouwelijk hoofd met zachte 
expressie, mooi donker oog, correct gebit, prima pigment en goed gedragen oortje. 
Evenredige hoekingen voor en achter, passend bone, benen en voeten. Mooie otterstaart, 
nog echte puppyvacht maar prima haarstructuur. Jeugdige gangen. Aangenaam ringgedrag 
en presenteert zich al goed.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
 
Jeugdklas teven 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Mooie teef van mooi type, formaat en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met aangename 
expressie en mooi donker oog, uitmuntend pigment, oor en –dracht. Krachtige hals met 
prima belijning boven en onder. Uitmuntende hoeking voor en achter, prima ribwelving en 
ribbenpartij. Uitmuntende otterstaart en mooie vacht. Gaat vlot voor leeftijd maar moet nog 
wat stabieler in front worden. Aangenaam ringgedrag en ze presenteert zich al heel goed. 
Mist boven 2xP3. 
1 Uitmuntend RCAC 



Moneypenny of The Barking Voices – Verschoor-Groeneweg 
Rastypische teef van mooi formaat en totaalbeeld. Goed gevormd hoofd, kan oren goed 
dragen, zag oogkleur graag donkerder en prima gebit. Goede hals maar rug mocht strakker. 
Mooie hoekingen voor en achter, mooie otterstaart, prima bone, benen en voeten. 
Presenteert zich in stand beter dan tijdens het gaan. Wat slordig gangwerk en behoudt op 
dit moment onvoldoende de rugbelijning. Mooie vacht. Prima ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Laboriginals Primadonna – Jansma-Brehm 
Rastypisch teefje met vrouwelijk hoofd en zachte uitdrukking, correct gebit en goed 
geplaatst- en gedragen oor. Correcte hals en rugbelijning, correcte voorhandhoeking. Staat 
rechtsvoor iets frans. Prima tonvormige ribben. Vandaag in iets te goede conditie hetgeen 
balans en totaalbeeld schaadt. Achter voldoende hoeking en mooie otterstaart. Prima vacht. 
Prima ringgedrag. Gangen niet optimaal door overgewicht. 
3 Zeer goed 
Sea Rose from Paradise Residence – Liesveld-Barneveld 
Rastypisch teefje dat nog erg jeugdig aandoet. Vrouwelijk hoofd dat aan de elegante kant is, 
mooi donker oog, goed schaargebit en uitmuntend pigment. Goede halslengte maar mocht 
iets droger. Evenredige doch wat matige hoekingen voor en achter, voldoende ribwelving 
maar bone moet wat krachtiger worden. Rug moet sterker, mooie voetjes en leuke kwispel. 
Aangenaam temperament. Mooie vacht. Nog jeugdig temperament.  
4 Zeer goed 
Westmoon from Paradise Residence – Nijhof  
Rastypisch teefje met goede verhoudingen. Zag graag wat krachtiger bone en wat meer 
animo tijdens het gaan. Vrouwelijk hoofd met goed pigment, wat ronde schedel door de lage 
oordracht en dunner structuur. Mooi donker oog met zoete expressie en prima gebit. Goede 
ribwelving, evenredig gehoekt maar voeten konden krachtiger. Goede otterstaart en 
vachtstructuur. Lief ringgedrag. Gangwerk nog erg jeugdig.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Sunny of The Chocolate Bourg – Karsen 
Krachtige teef met goed type en totaalbeeld. Krachtig tevenhoofd maar zag graag iets meer 
lengte in voorsnuit. Prima oogkleur voor liver en ze kan de oortjes goed dragen. 
Uitmuntende schouderligging en ribwelving, goed bone en benen maar voeten konden 
krachtiger, met name voor. Goede achterhandhoeking en prima otterstaart. In stand en 
tijdens het gaan mocht ze een betere rugbelijning hebben. Correcte vachtstructuur. Mist 
onder 2xP3. Gangwerk vandaag niet optimaal. Prima ringgedrag.  
1 Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Miss Poppins of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Rastypische teef met mooi totaalbeeld en formaat. Vrouwelijk hoofd, mooi gevormd en met 
zoete uitdrukking, mooi donker oog, prima pigment en fraai klein oortje, goed geplaatst en 
gedragen. Sterke en prima hals maar opperarm kon schuiner, tonvormige ribben en prima 
onderbelijning. Uitmuntend bone, benen en voeten. Mooie otterstaart die constant kwispelt 
en fraaie vacht. Vlotte gangen, gaat met veel temperament door de ring.  
1 Uitmuntend RCACIB 



Creekwater Charity – Kodde 
In totaalbeeld mooi type teef met goed gevormd vrouwelijk hoofd. Mooi donker oog, goed 
gedragen en geplaatst oor en goed gebit. Krachtige hals met goede lengte, prima lichaam 
met goede ribwelving, bone, benen en voeten. Harmonisch gehoekt en goed aangezette 
otterstaart. Zag graag iets meer animo. Uitmuntende vacht. Gaat met vlotte gangen. Prima 
ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Laboriginals Oopsy Daisy – Jansma-Brehm 
Mist rechts- en linksonder P3. Teefje van goed formaat, voldoende compact maar niet in 
balans. Vrouwelijk hoofd met wat klein oog, goede oordracht en correct gebit. Voldoende 
halslengte maar rug moet strakker worden. Voldoende ribwelving, passend bone maar 
middenvoet kon sterker. Zag bekken graag vlakker en een iets vollere otterstaart. Mist 
vandaag wat temperament. Gangwerk wat onregelmatig door te weinig actie. Vandaag niet 
in het juiste tempo. Mooie vacht.  
3 Zeer goed 
Amy – vd Ven 
Teefje van goed formaat maar ze toont een tikje lang in de lendenpartij. Vrouwelijk hoofd 
met wat licht oog wat de zachte expressie verstoort. Correct gebit en goed oortje maar 
voorsnuit kon voller. Voldoende halslengte, correcte toplijn maar ik zag graag wat meer 
ribwelving en kortere lendenen. Passend bone, goede hoeking achter en goede otterstaart. 
Gangen achter voldoende, voor erg los. Mooie vacht. Prima ringgedrag.  
4 Zeer goed 
Abigail – Verhoeven-Pijpe 
Elegante teef die voor een labrador van alles wat meer kon hebben. Toont wat lang in 
lichaam. Vrouwelijk hoofd maar te smal in schedel, correct gebit en prima oortje. Zag hals 
graag wat krachtiger en langer. Voor- en achterhandhoeking evenredig maar matig, fijn bone 
maar past bij de hond. Sterk hellend bekken en mooie vacht met prima structuur. Lief 
ringgedrag maar het totaalbeeld voldoet niet aan de rasstandaard voor een labrador.  
Matig 
Marsieyenna Karli Lust For Life – Barten 
Leverkleurig teefje van goed formaat maar mist met name in hoofd en ribben de typische 
breedte van de labrador. Vrouwelijk hoofd maar in alles nog te smal. Correct gebit en mooi 
gedragen oortje. Mooie hals, goede bovenbelijning en passend bone. Evenredige doch 
matige hoekingen en correcte vachtstructuur. Prima ringgedrag. Gangwerk met wat korte 
pas en weinig stuwkracht.  
Goed 
 
Gebruikshondenklas teven 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
Mooie rastypische teef die correct is gebouwd. Mooi vrouwelijk hoofd met mooi donker oog, 
zachte expressie en correct gebit. Sterke hals, uitmuntende hoekingen en ribwelving. Korte 
lendenpartij, vandaag iets te vol. Uitmuntende conditie, mooie otterstaart en prima vacht. 
Gaat vlot maar toont duidelijk gedag wat bij loopsheid hoort.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 

 
 
 



 
 
 
 

 


